משום מעשה שהיה וויל איך דא אביסל ארום שמועסן
איבער די ענין פון לערנען און כולל ,און כולל אינגעלייט!

פארזעצונגען עס באשרייבן ,בקיצור אזא שוויגער וואס
שטייט אין די מנחם מנדל ביכער....

ווילסט וויסן וואס די מעשה שהיה איז ,הא?

יעצט איז געקומען למעשה און דער אינגערמאן האט
אפגעמאכט אז ער וועט עס נישט האלטן פאר קיין סוד נאר
גלייך נאכן טרעפן א פאסיגע זשאב האט ער געלאזט וויסן
זיין שוויגער אז ער גייט ארויס פון כולל!

שוין איך וועל דיר נישט לאזן נייגעריג ,און לאמער טאקע
אנהייבן!
מיט עטליכע טעג צוריק בין איך געוואר געווארן פון א
אינגערמאן גראדע אסאך אינגער פון מיר ,אבער ער איז
מיר גאנץ א נאנטער ידיד ,גאר א געלונגענער אינגערמאן
מיט גאר אסאך נוצליכע קוואליפיקאציעס ,א מושלם ,נוח
לשמים ולבריות ,מען טרעפט נישט צו סאך אזעלכע ,שוין
צו לאנגע הקדמות ביסטעך געקומען דערציילן א מעשה,
ניין?

און דאן איז געקומען די אטאקע ,דער שוויגער האט זיך
גענומען פארפירן אז מען האט איר נישט געזאגט ביים
שידוך וואספארא פויער דער איידעם איז...
דער אינגערמאן פרעגט מיט אן איידעלע שטימע טאמער
דער שוויגער איז גרייט צו צאלן די רענט אנשטאט אים...
די פרוי שרייט אז זי קען מער נישט גיין ארבעטן...

שוין בקיצור ,ער לערנט שוין צום גוטן עטליכע יאר און
כולל (דאכט זיך אז  5צו  )6און ער האט שוין קע"ה א
געזינדל צו שפייזן ,און נאך אן אסיפת אקרו"ט האט ער
בכובד ראש מחליט געווען אז ער לאזט זיך ארויס אויפן
יארכע און גייט זוכן א פאסיגע דשאב!
ווייסטעך וויאזוי סעגייט ,איינער זוכט א דשאב און  5זוכן
ארבערטער'ס און דער עולם האט זיך געוואנדן צו אט דעם
געלונגענעם אינגערמאן און אים פרובירט צו כאפן ,פשוט
ווייל ער איז גאר געלונגען בקיצור עס האט שוין
אויסגעקוקט ווי עס שטייט פאר אים גאר א שיינע עתיד ,א
מסודר'דיגע פרנסה מיט גאר גאר שיינע הכנסות.
די מעשה האט אוודאי באקומען פליגלען און דאן איז
געשעהן די שרעקליכע בראך!!!!!!!!!!
זיין שוויגער האט אויסגעפונען דערפון!!!!!!!!!!!
פאר מיר גייען ווייטער מוז איך זיך דא אפשטעלן און
ווידמען עטליכע מינוט צו שילדערן זיין שוויגער לעבן.
(וויאזוי האט יענער געזאגט? ער האט געטראפן זיין אלטען
פריינט וואס זיין שוויגער איז נעבעך נישט געווען געזונט
און ער פרעגט אים 'יאנקל וואס מאכט דיין שוויגער זאל
לעבן' ענטפערט אים יאנקל ' דו רשע דיין שוויגער זאל
לעבן)'...
פאר קיין שום איד נישט געוואונטשען האט אונזער
באליבטער אינגערמאן באקומען א שוויגער כהלכה ,טאמער
וועל איך ווילן נאר אויפן שפיץ גאפל אראפ שרייבן בערך
איר מהות ,קען איך עפענען אן עקסטערן אשכול ,און מיט

דער שווער האט מורא אריין צו רעדן א ווארט ,ער איז
צוריסן ,פון איין זייט וויל ער אויך א חשוב'ער איידעם וואס
זיצט אין כולל ,און פון דער אנדערע זייט דארף דאך זיין
פרנסה אין שטוב ,און דער איידעם האט שוין אפגעדינט זיין
קאעריע אין כולל...
למעשה וואס מיינט איר? דער אינגערמאן איז געגאנגען
ארבעטן ,און דער שוויגער בלאזט!
זי בלאזט אויפן איידעם פארן טון אזא אומבארעכטיגטע
שריט איבער צו לאזן די כולל אן די רשות פון זיין שוויגער,
זי בלאזט אויפן טאכטער פארן נישט אפהאלטן איר מאן פון
טון אזא נארישע זאך ,און ענדערש הונגערן און עסן טונא
אנשטאט געפילטע לכבוד שבת ,זי בלאזט אויפן נייעם שניר
פאר'ן נישט מוחה זיין ,זי בלאזט אויף איר שוועסטער פאר
די פסק וואס זי האט באקומען פארן זיך אויפירן אזוי צו
איר איידעם ,זי בלאזט אויף די גאנצע וועלט פארן איר
נישט אויסהערן....
ממילא וויל איך אייך פרעגן טייערע אידן
איז דאס א נארמאלער זאך?
איז אפילו אויסגעהאלטן צו בלייבן פון אייגענע רצון
טאמער די ווייב און קינדער הונגערן? מען נעמט זיך דאך
עפעס אונטער ביים כתובה ,ניין?
אין מיינע צייטן איז געווען אזא נארמאלע זאך א חתן האט
חתונה געהאט איז ער געגאנגען  2וואכן פאר די חתונה צום

אינטערוויא ,און א טאג נאך שבע ברכות זיך ארויף
געשארט די ארבל!
איך וויל נישט אוועק מאכן די אידן וואס לערנען תורה
לשמה און זיצן שוין יארן לאנג אין כולל ,אשרי להם ואשרי
חלקם!
אבער אינגעלייט וואס זעצן זיך אריין דארט ווייל דער
שוויגער\שווער\ווייב וועט עפעס זאגן? צו ערשט דארפן זיי
צו וויסן אז מען טאר דאס נישט פארלאנגען ,זיצן און
לערנען א גאנצן טאג איז א זאך וואס דארף קומען פון זיך
אליינס מען קען דאס נישט ארויף צווינגען( ,געב נאר א
בליק אריין אין א כולל ,וועסט דארט קענען אידענטיפעצירן
יעדע אינגערמאן צו ער זיצט דארט געצווינגען אדער
מרצונו הטוב ,די געצווינגענע שטיפן די טאג מיט קאווע און
קופקעס און שטערן די חשוב'ע בני תורה פון לערנען ,איך
ווייס פון א געוויסע כולל דא אין וויליאמסבורג וואס האט
ספעציעל אויפגענומען א ממונה צו פארטרייבן פון כולל
אלע אינגעלייט וואס בלאנגען נישט דארט )...אבער
טראכטס נאר אריין פארוואס זיי צווינגען דאס.
איך וואלט געטראכט צו זאגן פעיר פרעשור אבער איך האב
מורא פון א כולל שוחאמוטקע (איך קען נישט ארויס זאגן
די ווארט) דא אויפן וועלטל.
אבער דאס איז דער אמת!
דער שוויגער וועט זיך שעמען צו זאגן פאר איר חבר'טע אז
איר איידעם ארבעט? אפשר זאל זי זיך שעמען צו זאגן ווען
מען וועט מאכן א טיי אווענט פאר אים?
איך געדענק ווען גלייך נאך מיין חתונה בין איך יא געווען
פון די וואס זענען אריין אין כולל ,האט מיר מיין שווער
דעמאלטס מייעץ געווען אז איך זאל נישט אנהייבן א מקצוע
וואס געדויערט צו לאנג ווייל טאמער וועל איך ווילן ארויס
גיין זאל איך נישט דארפן ענדיגן אינמיטן א מקצוע...
און איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן וויפיל כוחות מיין
שווער און שוויגער האבן אריין געלייגט מיר צו טרעפן א
גוטע און צוגעפאסטע ארבעט ,איך בין נאך געזיצן אין כולל
נישט וואוסענדיג אז זיי ארבעטן פאר מיר ,און זיי האבן מיר
טאקע געטראפן גאר א גוטע פרנסה ווי איך זיץ נאך היינט.
מאכט נישט קיין טעות מיין שווער און שוויגער האבן גאר
שטארק געשעצט מיין תורה און זיי האבן מיר עס געלאזט
וויסן ,אבער נאך אלץ האבן זיי אליינס פארשטאנען אז עס

קען נישט גיין אויפן חשבון פונעם שטוב.
איך געדענק נאך ווען מען האט אמאל אנגעטראגן פאר מיין
מאמע ז"ל אן בחור ,און דער שדכן האט זיך אויסגעדריקט
צווישן די מעלות אז דער בחור איז גרייט צו זיצן און
לערנען צעהן יאר ,איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן וואס
דער שדכן האט נעבעך געכאפט ,מיין מאמע האט אים
מסביר געווען מיט גוטן און מיט בייזן אז זי זוכט בכלל נישט
א איידעם וואס וועט לערנען  10יאר! וואס איז די נאמבער
 ?10זי זוכט א איידעם וואס וועט זיצן און לערנען א גאנץ
לעבן און ח"ו זיך נישט אפרייסן פון די תורה הקדושה קיין
איין רגע! פארוואס נאר לערנען  10יאר? זי וויל אז איר
איידעם זאל האבן א שיעור יעדע צופרי אדער ביינאכט,
טאמער וויל ער ביידע וועט זי עס גאר שטארק שעצן ,אבער
איר טאכטער זאל ח"ו נישט הונגערן! זי האלט נישט ביים
איבער געבן איר טאכטער פאר איינער וואס גייט איר
פייניגן!
קען זין אז איך האב א נגיעה צו מיין מאמע זאל זיך מיען,
אבער איז זי דען נישט גערעכט? מען מעג לאזן א אידישע
טאכטער הונגערן צוזאמען מיט אירע קינדער?
מען זאגט נאך אז רביה"ק הדברי יואל מסאטמאר זי"ע האט
נישט געהאלטן פונעם גאנצן מושג פון כולל! פשוט,
אינגעלייט נעמען זיך צוזאם און מען גייט זיין אנעפלוימענט
ווייל מען האט פעיר פרעשור? (אנטשולדיגט פארן נוצן די
ווארט אבער עס איז דא אריין געקומען).
דער אינגערמאן וויל זיך געפעלן פאר זיין נייע שווער און
ער גייט און כולל ,און צומאל ווייסט ער ניטאמאל אז זיין
שווער וואלט אסאך מער געשעצט ווען ער גייט ווען
ארבעטן ,נאר ער קען אים נישט זאגן ווייל ער וויל נישט
איינטיילן זיין איידעם וואס צו טוהן!
איך האלט נישט אז מען דארף צושפארן די כוללים ,אדרבה
זאלן זיך פארמערן תורה לערנער'ס ,איך האלט אבער אז
יעדע שווער און שוויגער דארף געבן א אפענע טיהר פאר די
איידימער ארויס צו גיין פון כולל ,און זיכער נישט בלאזן
און צושטערן די שלום בית פאר אזעלכע סיבות.

